BAU, CENTRE
UNIVERSITARI
DE DISSENY
DE BARCELONA

Sol·licitud d’ingrés - Diploma en Disseny Gràfic

(A emplenar per Secretaria)

Curs acadèmic: 20
Data:

Nº de Sol·licitud:

/20

Resolució final de la sol·licitud:

NOTA: si la resolució és positiva, el sol·licitant té 5 dies hàbils, a
partir de la data de notificació, per fer efectiu el primer pagament
corresponent a la matrícula; en cas contrari, perdrà la reserva de
plaça en favor de sol·licitants que estiguin en llista d’espera.

Positiva

Negativa

Llista espera

Data de resolució:
Data de notificació:

Dades personals de l’estudiant
D.N.I (o passaport):
País de expedició / Nacionalitat:
Nom:
Cognoms:
Població i país de naixement:
Data de naixement:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Província:
País (només extrangers):
Telèfon: (+
)
Mòbil: (+
)
E-mail:

Documents lliurats
Currículum Vítae

DNI o Passaport

Acreditació dels estudio

Portfoli digital

Portfoli (PDF)

(Website, Behance, etc.)

Dades de formació
Formació universitària:
Diplomatura, Llicenciatura, Grau o equivalent
Titulació
Universitat
Màster o Postgrau
Formació reglada pre-universitària
COU

COU + PAAU

Batxillerat LOGSE

Batxillerat LOGSE + PAAU

Otros
Altra formació (superior no universitària, no reglada, cursos, etc.)

Quins programes informàtics coneixes? (A = Alt / M = Mig / B = Baix)
Nivell

Nivell

1. InDesign		

4.

2. Photoshop		

5.

3. Illustrator

6.

Coneixes l’entorn Mac?

Sí

No

Treballes amb ell? 		

Sí

Disseny gràfic
Indica l’opció que més s’ajusta a la teva situació en relació al Disseny Gràfic
Mai no he fet res de disseny
Treballo en un entorn proper al disseny però no he dissenyat
He dissenyat però no en sé molt
He dissenyat bastant però vull aprendre’n més
Soc més aviat autodidacta

Dades professionals
Estàs treballant actualment?
Sí. Tipus de feina?
No. Estàs buscant feina?		
No
						Sí. Tipus de feina?
Tens experiència professional en disseny?
No
Sí. Indica algunes empreses del sector on hagis treballat:
		

Nom empresa		

Període treballat

Feina realitzada

1.
2.
3.
Explica perquè vols cursar aquest estudis (motivacions, experiència...)
i quins coneixements creus que adquiriràs

No

Dades estadístiques
Com has conegut BAU?
Webs

Xarxes sociales

Web de BAU
Altres

Facebook
Twitter
Altres:

Fires
Saló Futura, Barcelona
Saló Ensenyament, Barcelona
Altres Fires Nacionals
Quina?
Fires Internacionals
Quina?

Mitjans de
comunicació
Quins?

Prescripció
Referències d’una persona
Referències d’una institució,
associació... Quina?

Altres fonts

Perquè has escollit BAU per estudiar? (Marca un màxim de 4 opcions)
Recomanacions / Referències

Programa / Contingut del curs

Ubicació / Barcelona

Professorat

Preu

Qualitat

Infraestructures

Horari

Atenció / Informació rebuda

Metodologia

Filosofia

Altres

Dades econòmiques
Preu del curs 2021/2022: 3.030 €. Inclou l’assegurança escolar.
Condicions de pagament:
Pagament únic (-3%)
Pagament fraccionat:
		
Primer pagament de 825 € (en formalitzar la matrícula)
		
+ 9 mensualitats fixes de 245 € (d’octubre a juny)
Forma de pagament:
Secretaria (Transferència, tarjeta de dèbit o crèdit.)
Domiciliat (Només per a comptes bancaris espanyols. Adjuntar full d’autorització bancària)
1. La realització d’aquests cursos queda subjecta a la inscripció del nombre mínim d’alumnes establert. En cas que
el curs no es realitzi, es retornarà l’import abonat. 2. Cal adjuntar fotocòpia del DNI o Passaport. 3. En cas de no tenir
un dels documents, la matrícula no serà vàlida. 4. La sol•licitud de baixa no comportarà la devolució dels diners de
la matrícula. Únicament es retornarà en cas que la direcció de BAU, Centre Universitari de Disseny decideixi anul•lar
el curs. 5. Segons la Llei Orgànica 15/1999 referent a la confidencialitat i protecció de dades, les seves dades de
caràcter personal que estan en coneixement de Bau, Centre Universitari de Disseny, seran introduïdes en els arxius
i fitxers de gestió acadèmica de la Secretaria amb la finalitat de registre i seguiment dels estudis i serveis que
ofereix als seus alumnes, organització de la docència, exercici de la resta de funcions pròpies del servei d’educació
superior i per a finalitats informatives. Els alumnes matriculats en estudis de la Universitat de Vic consenten expressament la cessió de les seves dades a la Universitat de Vic. Així mateix, l’informem que les dades identificatives
que ens facilita podran ser comunicades a l’empresa responsable de la Comunicació de BAU en cada moment.
De la mateixa manera li fem saber que, com a conseqüència de la pròpia activitat de BAU, Centre Universitari de
Disseny, tant les imatges preses com a alumnes de la mateixa com els treballs realitzats com a estudiant (amb el
corresponent reconeixement de l’autoria), poden aparèixer en fotografies, vídeos o qualsevol altre suport audiovisual corresponent a les activitats lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a
l’espai web o en altres mitjans impresos o audiovisuals. L’informem també que les seves dades podran mantenir-se
en els arxius un vegada hagi abandonat el Centre o finalitzat els seus estudis. El titular de les dades es compromet
a comunicar per escrit a BAU, Centre Universitari de Disseny qualsevol modificació que es produeixi en les dades
aportades mentre estigui vinculat al Centre. Finalment, li fem saber que en qualsevol moment podrà exercir el dret
de accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/499, dirigint-se per això
a BAU, Centre Universitari de Disseny al Carrer Pujades 118, 08005 de Barcelona.

Signatura del sol·licitant:

